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23486 Wijziging van de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs,
de Wet op het basisonderwijs en de Wet
medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve
van een betere toerusting van het
basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten
van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer
samen naar school)

B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 19 oktober 1993

Bij Kabinetsmissive van 5 juli
1993, no.93 005605, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Onderwijs en Weten–
schappen, bij de Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt een
voorstel van wet met memorie van
toelichting tot wijzigmg van de
Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs
en de Wet op het basisonderwijs ten
behoeve van een betere toerusting
van het basisonderwijs met capaci–
teiten en faciliteiten van (delen van)
het speciaal onderwijs (Startwet
«Weer samen naar school»).

1. Het wetsvoorstel voorziet in de
mogelijkheid van integratie tussen
basis– en speciaal onderwijs op het
niveau van de afzonderlijke school.
Dit houdt in dat een school of
afdeling voor (voortgezet) speciaal
onderwijs wordt ondergebracht bij of
geheel opgaat in een of meer basis–
scholen. Integratie kan alleen plaats–
vinden met toestemming van de
minister. Deze kan daarbij afwijken
van het bepaalde bij of krachtens de
Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs
(Stb.1987, 514) (ISOVSO) en de
Wet op het basisonderwijs
(Stb.1986, 552) (WBO) (voorge–

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

Zoetermeer, 12 november 1993

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 5 juli
1993, nr. 93.005605, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 19 oktober 1993, nr.
W05.93.0416, bied ik u hierbij aan.

1 en 2. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad met
betrekking tot de in de integratiebe–
paling voorgestelde vorm van
delegatie aan de minister, merk ik
het volgende op.

De deugdelijkheidseisen die ten
aanzien van het onderwijs gelden,
zijn op grond van artikel 23
Grondwet in de verschillende onder–
wijswetten neergelegd. Achtergrond
bij het wettelijk vastleggen van deze
deugdelijkheidseisen is dat aldus de
belangen van alle betrokkenen het
best gewaarborgd zijn. Zoals in de
memorie van toelichting al
opgemerkt, is de intentie van de
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stelde artikelen 9b, eerste lid,
ISOVSO, en 11b, eerste lid, WBO).
Gaat de school of afdeling voor
(voortgezet) speciaal onderwijs
geheel op in een of meer basis–
scholen - de meest vergaande vorm
van integratie - dan is sprake van
een nieuwe school en vindt bekos–
tiging van de nieuwe school plaats
op basis van bij ministeriële regeling
te stellen regels, die eveneens
kunnen afwijken van het bij of
krachtens de ISOVSO en de WBO
bepaalde (derde lid, onderdeel b, van
de genoemde artikelen).

Een en ander betekent dat een
belangrijk deel van de regels die
zullen gelden voor de geïntegreerde
scholen tot stand zal komen bij
ministeriële regeling of ministeriële
beschikking, in afwijking van de
geldende regels. Deze - afwijkende -
regels zullen tevens gelden als
bekostigingsvoorwaarden voor de
desbetreffende scholen. Naar het
voorkomt zal een wettelijke regeling
eerst worden getroffen in de Wet op
het primair onderwijs, derhalve niet
eerder dan in 1997.

In de toelichting wordt, in reactie
op opmerkingen van de Onder–
wijsraad (advies van 26 februari
1993, kenmerk 92000299/1 P),
gesteld dat, nu de intentie van deze
bepaling is om belemmeringen voor
initiatieven vanuit het veld weg te
nemen, een strikte reglementering
vooraf niet wenselijk lijkt. De
deugdelijkheidseisen van de WBO,
zo wordt aangegeven, zullen op de
school van toepassing zijn jparagraaf
12.5 (Integratiebepaling) van de
toelichting).

De Raad van State stelt voorop dat
het wetsvoorstel juist de
mogelijkheid opent om af te wijken
van het bij of krachtens de WBO
bepaalde, derhalve ook van de
deugdelijkheidseisen die in die wet
worden geregeld De opmerking in
de toelichting doet daar niets aan af.

Meer in het algemeen rijst de
vraag of de voorgestelde vorm van
delegatie aan de minister geoorloofd
is in het licht van het bepaalde in
artikel 23 van de Grondwet.

Artikel 23, vijfde lid, van de
Grondwet bepaalt dat de eisen van
deugdelijkheid, aan het geheel of ten
dele uit de openbare kas te bekos–
tigen onderwijs, bij de wet worden
geregeld. Het zevende lid bepaalt dat
het bijzonder algemeen vormend
lager onderwijs aan bij de wet te
stellen voorwaarden dient te
voldoen. De hier gebruikte delegatie–

integratiebepaling het wegnemen
van zoveel mogelijk belemmeringen
in situaties waar scholen zelf verder
willen gaan dan de mogelijkheden
die de onderwijswetgeving de
scholen biedt. Mede in het licht van
ontwikkelingen als autonomiever
groting, heb ik er bewust voor
gekozen om de scholen zoveel
mogelijk vrijheid te geven bij het
uitvoeren van het Weer samen naar
school-beleid. Afwijking van de
regels geschiedt dus uitsluitend op
nadrukkelijk verzoek van de school
zelf. Het is de minister die op het
verzoek beslist Om een en ander
nog sterker te benadrukken dan al uit
de formulering van de integratiebe–
paling («Onze minister kan
toestaan») en de memorie van
toehchting blijkt, is de bepaling
aangevuld met het voorschrift dat de
minister geen beslissing op het
verzoek mag nemen dan nadat
daarover overeenstemming is bereikt
met het bevoegd gezag dat om
toepassing van de integratiebepaling
heeft verzocht. De Raad stelt in dit
verband voor om te bepalen dat
afwijking van geldende regels alleen
mogelijk is ten gunste van de
scholen. Een dergelijke formulering
is echter niet mogelijk omdat het
altijd om een pakket maatregelen zal
gaan, waarbij weliswaar in totaliteit
een situatie tot stand komt die door
het bevoegd gezag wordt geprefe–
reerd maar niet uitgesloten is dat
daar ook een specifieke maatregel
deel van uitmaakt die op zichzelf
bezien ten nadele van scholen kan
uitwerken.

Overigens is het, zeker ingevolge
de thans voorgestelde tekst, altijd zo
dat wanneer de minister en een
school niet tot overeenstemming
kunnen komen, dus niet wordt
afgeweken van de geldende
voorschriften en dat de geldende
wettelijke voorschriften dan uiteraard
van kracht blijven. Eventueel staat
voor de school bovendien nog
beroep op de rechter open.

Een en ander leidt tot de conclusie
dat er dus geen sprake kan zijn van
een inbreuk op de bescherming die
artikel 23 Grondwet biedt.

Tot slot zij het volgende
opgemerkt. Zoals de Raad zelf ook al
aangeeft, is er een sterke overeen–
komst met het geregelde in de
Experimentenwet onderwijs. Op
grond van de Experimentenwet
kunnen, evenals op grond van de
integratiebepaling, experimenten
worden bekostigd, die vallen buiten
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terminologie is bij de grondwetsher–
ziening van 1983 niet op één lijn
gebracht met de elders in de
Grondwet gehanteerde terminologie.

In zijn advies over het voorstel tot
verandering in de Grondwet met
betrekking tot bepalingen inzake
onderwijs merkte de Raad van State
ten aanzien van het toen voorge–
stelde artikel 1.23 op dat, gezien de
waarborgfunctie van het artikel, de
wetgever wijs zal handelen door van
zijn bevoegdheid tot delegatie een
voorzichtig gebruik te maken
(kamerstukken II 1975/76, 13874,
nr. 4, bladzijde 13). De regering
stelde in het nader rapport met deze
opmerking van de Raad volledig in te
stemmen (kamerstukken II 1975/76,
13 874, nr. 4, bladzijde 16). De
integratieregeling in het wetsvoorstel
vertoont een zekere overeenkomst
met het geregelde in de Experimen–
tenwet onderwijs. Die wet voorziet
eveneens in de mogelijkheid dat het
onderwijs wordt gegeven krachtens
regels die door de minister zijn
vastgesteld. Een belangrijk verschil is
echter dat een experiment dat
gebaseerd wordt op de Experimen–
tenwet uitdrukkelijk aan een wette–
lijke termijn is gebonden (artikel 2,
vijfde lid, van de Experimentenwet).
De thans voorgestelde integratiere–
geling heeft daarentegen betrekking
op regulier onderwijs.

De Raad meent dan ook dat de
regels voor het openbaar onderwijs
en de bekostigingsvoorwaarden voor
het bijzonder onderwijs zoveel
mogelijk dienen te worden
neergelegd in de wet of, krachtens
de wet, bij algemene maatregel van
bestuur. Terughoudendheid is naar
huidig inzicht - dat mede zijn
uitdrukking heeft gevonden in
aanwijzing 26 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving (Ar) - met name
op zijn plaats bij delegatie aan de
minister.

Gelet hierop dient, indien het
onvermijdelijk is om te voorzien in
afwijking van bij of krachtens de wet
gestelde regels, de categone van
regels waarvan kan worden
afgeweken uitputtend en nauwkeurig
te worden omschreven en zo beperkt
mogelijk van omvang te zijn. Voorts
ware, waar mogelijk, te bepalen dat
afwijking van wettelijke regels alleen
mogelijk is bij algemene maatregel
van bestuur.

2. Ook afgezien van het
voorgaande is de regeling van
integratie in het wetsvoorstel onvol–

de kaders van de afzonderlijke
onderwijswetten. Ook daarbij ligt de
beslissingsbevoegdheid geheel bij de
minister.

De redenen om de integratiebe–
paling in de ISOVSO op te nemen,
zijn enerzijds de maximale flexibiliteit
die met de integratiebepaling wordt
beoogd. Dit is bij toepassing van de
Experimentenwet door de diverse
procedurele voorschriften onvol–
doende gewaarborgd. Er zijn zeer
veel concrete mogelijkheden voor
integratie denkbaar. In de integratie–
bepaling zijn deze overigens al
ingedeeld in een tweetal globale
varianten. Anderzijds is de integratie–
bepaling noodzakelijk omdat de
Experimentenwet niet voor alle
gevallen toepasbaar is. Het hoeft niet
altijd om een onderwijskundig
experiment te gaan maar het kan
bijvoorbeeld ook een
bestuurlijk-organisatorisch
experiment zijn.

De Raad signaleert als een
belangrijk verschil dat een
experiment, gebaseerd op de Experi–
mentenwet, uitdrukkelijk aan een
wettelijke termijn is gebonden. Ook
de toepassing van de integratiebe–
paling is echter uitdrukkelijk
gebonden aan een termijn, namelijk
de expiratie van de ISOVSO. Bij de
experimenten op grond van de
integratiebepaling gaat het om het
wegnemen van belemmeringen voor
scholen die nu reeds het streefbeeld
met betrekking tot het Weer samen
naar schooi beleid snel willen
bereiken. De integratiebepaling is
welbewust niet opgenomen in het
overgangsrecht bij het wetsvoorstel
Weer samen naar school maar in de
ISOVSO zelf. Dit betekent dat deze
bepaling slechts kan worden
toegepast zolang de ISOVSO
bestaat, derhalve tot de ISOVSO
expireert en er een nieuwe Wet op
het primair onderwijs van kracht
wordt.
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doende. Bij tal van onderwerpen zal
rechtstreekse toepassing van het
bepaalde bij of krachtens de
ISOVSO en de WBO niet goed
mogelijk zijn of althans tot onduide–
lijke of onwenselijke uitkomsten
leiden. Waarschijnlijk is om die
reden bepaald dat de minister kan
afwijken van het bij of krachtens de
ISOVSO en de WBO bepaalde. Deze
ministeriële bevoegdheid stuit echter
op twee bezwaren.

Het eerste bezwaar, dat betrekking
heeft op artikel 23 van de Grondwet,
is in het vorige punt van dit advies
behandeld. Het andere bezwaar
betreft het feit dat belangrijke delen
van het primair onderwijs langs de
voorgestelde weg grotendeels buiten
de geëigende onderwijswetten om
kunnen worden geregeld.

De integratieregeling is bedoeld
om initiatieven mogelijk te maken
van scholen die experimenteel het
zogenaamde streefbeeld van «Weer
samen naar school» dichterbij willen
brengen (paragraaf 7 (Integratiebe–
paling), alsmede paragraaf 12.5
(Integratiebepaling) van de
toelichting). Het is echter uit een
oogpunt van een consistent gebruik
van wetgeving minder juist om in
een zo vergaande mate, en met een
zo vergaande vorm van delegatie, af
te wijken van het regime dat bij en
krachtens de twee onderwijswetten
is neergelegd.

De integratiebepaling voorziet,
zonder dit overigens verder uit te
werken, in twee vormen van
integratie. Bij gedeeltelijke integratie
blijven de samenwerkende scholen
als afzonderlijke scholen voortbe–
staan, bij volledige integratie
ontstaat een nieuwe school
(paragraaf 7 (Integratiebepaling) van
de toelichting). De Raad vraagt zich
af of het niet de voorkeur zou
verdienen om in het wetsvoorstel
twee afzonderlijke modellen neer te
leggen, waarin voor gedeeltelijke
respectievelijk volledige integratie zo
nauwkeurig mogelijk wordt
vastgelegd welke bepalingen uit de
ISOVSO en de WBO, en welke
regelingen krachtens die twee
wetten van toepassing zijn, en van
welke van die bepalingen en
regelingen kan worden afgeweken.
Voorts ware, onverminderd het
gestelde in het vorige punt van dit
advies, te bepalen dat dergelijke
afwijkingen zoveel mogelijk bij
algemene maatregel van bestuur
dienen te geschieden.
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Tenslotte ware te bepalen dat bij
ministeriële regeling of beschikking
alleen ten gunste van de scholen van
de geldende regels kan worden
afgeweken.

3. Bij eerdere gelegenheid heeft
de minister aangekondigd dat zal
worden voorzien in een geschillen–
procedure voor gevallen waarin het
zorgplan niet voldoet aan de wette–
lijke eisen (kamerstukken II 1990/91,
21 860, nr. 5, bladzijde 5). Voorts
werd toegezegd dat zou worden
voorzien in een geschillenregeling
met een bovenschoolse beroepsin–
stantie, in verband met de opstelling
van handelingsplannen (idem,
bladzijde 6). Deze twee procedures
ontbreken in het wetsvoorstel. Hierin
ware te voorzien. Gezien de
samenhang met de delegatieproble–
matiek in artikel 23 van de Grondwet
ware de regeling, voor zover het het
zorgplan betreft, zoveel mogelijk op
formeel-wettelijk niveau neer te
leggen.

3. Bij het toenmalige voorstel om
een geschillenprocedure in de wet
op te nemen voor gevallen waarin
het zorgplan niet voldoet aan de
wettelijke eisen, werd nog uitgegaan
van de gedachte dat het zorgplan
procedureel op dezelfde wijze zou
worden geregeld als het school–
werkplan (vergelijk de artikelen 19
en 21 van de ISOVSO). Gelet op de
summiere eisen die als gevolg van
nadere besluitvorming in het
wetsvoorstel aan het zorgplan
worden gesteld, is bij nader inzien en
vanuit een oogpunt van deregulering
gekozen voor een andere procedure.
Volstaan is met het voorschrift dat
het zorgplan wordt toegezonden aan
de inspectie. Mocht de mspectie van
mening zijn dat het zorgplan niet
voldoet aan de (zoals gezegd
summiere) wettelijke voorschriften
daaromtrent, dan dient de inspectie
zich te wenden tot de minister, die
beoordeelt of een bekostigings–
sanctie zou dienen te worden
toegepast.

Ook bij het voorstel om te voorzien
in een geschillenregeling met een
bovenschoolse beroepsinstantie in
verband met de opstelling van
handelingsplannen, is oorspronkelijk
uitgegaan van een andere gedachte
dan in het wetsvoorstel is verwoord.
Uitgaande van de gedachte dat
handelingsplannen verplicht zijn, is
een dergehjke geschillenregeling
denkbaar. In het wetsvoorstel is
echter als gevolg van nadere besluit–
vorming geen verplichting
opgenomen maar is bepaald dat
scholen voor basisonderwijs het
onderwijs «zo mogelijk» geven met
behulp van handelingsplannen.
Aangesloten is bij het speciaal
onderwijs waarbij evenmin een
verplichting tot het werken met
handelingsplannen bestaat. Dit,
gevoegd bij het gegeven dat het
handelingsplan wordt opgesteld «in
voortdurende samenwerking met de
ouders van de leerling», leidt ertoe
dat een dergelijke geschillenregeling
met een bovenschoolse beroepsin–
stantie naar mijn mening niet nodig
is. Overigens wijs ik er in dit verband
op dat ook in de ISOVSO geen
geschillenregeling is opgenomen.
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4. In de artikelen III en IV van het
wetsvoorstel wordt voorzien in
verplichte aansluiting bij een samen–
werkingsverband voor basisscholen,
voor scholen voor speciaal onderwijs
en voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs voor zover het
betreft het onderwijs aan leerlingen
met leer– en opvoedingsmoeilijk–
heden en aan moeilijk lerende
kinderen (LOM– en MLK-scholen),
alsmede voor afdelingen voor
onderwijs aan in hun ontwikkeling
bedreigde kleuters De inwerking–
treding van deze twee artikelen zal
worden geregeld bij koninklijk besluit
(artikel VI).

De verplichting om zich aan te
sluiten bij een samenwerkings–
verband kan onder omstandigheden
met zich brengen dat een school tot
samenwerking moet komen met
scholen van een andere richting. Dit
zal zich voordoen Indien samen–
werking met scholen van dezelfde
richting feitelijk onmogelijk of zeer
bezwarend is. Dit betekent dat de
verplichting om zich bij een samen–
werkingsverband aan te sluiten
onder omstandigheden in strijd kan
komen met de vrijheid van richting.

Te bepalen ware, zo meent het
college, dat de minister aan een
school ontheffing van deze
verplichting kan verlenen op grond
van bezwaren van godsdienstige of
levensbeschouwelijke aard.

Voorts bepaalt het wetsvoorstel
uitdrukkelijk dat een samenwerkings
verband een verzoek om deelname
door een andere school niet mag
weigeren (voorgestelde artikelen
37b, eerste lid, laatste volzin,
ISOVSO, en 13a, eerste lid, laatste
volzin, WBO). Deze bepaling kan
ertoe leiden dat een samenwerkings–
verband waarbij alleen scholen van
één bepaalde richting zijn aange–
sloten een school van een andere
richting zal moeten toelaten, ook
indien daartegen bezwaren bestaan
op godsdienstige of levensbeschou–
welijke gronden. In het wetsvoorstel
ware ook op dit punt een onthef–
fingsmogelijkheid op te nemen.

5. Wordt een verplichte
aansluiting bij een samenwerkings–
verband wettelijk geregeld, dan dient
eerst duidelijk te zijn wat de reden is
dat sommige scholen zich (nog) niet
hebben aangesloten. Denkbaar is dat
deze scholen zich, al dan niet
tijdelijk, in een overmachtssituatie
bevinden, waarbij onder meer valt te
denken aan de situatie besproken in
punt 4b van dit advies. Ook is

4 en 5. De Raad stelt voor om een
ontheffing in het wetsvoorstel op te
nemen omdat verplichte aansluiting
bij een samenwerkingsverband in
strijd zou kunnen komen met de
vrijheid van richting. Ook zou een
ontheffingsmogelijkheid opgenomen
moeten worden bij het voorschrift
dat een samenwerkingsverband een
verzoek om deelname door een
andere school niet mag weigeren.

Zoals ook in de memorie van
toelichting is opgemerkt, is een
school zelf verantwoordelijk voor de
inhoud en de inrichting van het door
die school verzorgde onderwijs. Ook
na aansluiting bij een samenwer–
kingsverband blijft dat het geval. Uit
de aansluiting bij een samenwer–
kingsverband zelf vloeien immers
geen verplichtingen voor de indivi–
duele school voort. De enige wette–
lijke verplichting die voor scholen die
zijn aangesloten bij een samenwer–
kingsverband, bestaat, is het
opstellen van een zorgpian (zie
hierover echter hetgeen is
opgemerkt onder 6 en 7). Wel
kunnen de samenwerkingsverbanden
vervolgens natuurlijk overeen–
komsten aangaan met de minister.
Daarvoor is echter vereist dat alle
betrokken schoolbesturen expliciet
akkoord gaan.

Het opnemen van de bedoelde
ontheffingsmogelijkheden neem ik
dan ook niet over.

De suggestie van de Raad om de
verplichte aansluiting bij een samen–
werkingsverband uit te stellen tot
duidelijk is waarom sommige
scholen zich nog niet hebben aange–
sloten, is evenmin overgenomen. De
verplichting tot aansluiting kan
worden geëffectueerd door middel
van een koninklijk besluit. Daartoe
zal uiteraard pas worden overgegaan
wanneer inderdaad duidelijk is dat er
geen goede redenen zijn voor een of
meer scholen om zich niet aan te
sluiten.

Een laatste argument om niet
allerlei ontheffingsmogelijkheden in
het wetsvoorstel op te nemen is dat
dit niet goed meer past in deze tijd.
Aan de toepassing van ontheffings–
mogelijkheden blijken in de praktijk
immers altijd veel beleidslasten
verbonden te zijn.

Overigens verwacht ik dat de
artikelen III en IV van het
wetsvoorstel niet in werking hoeven
te treden omdat inmiddels nagenoeg
alle basisscholen en scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs zijn
aangesloten bij een samenwerkings–
verband. Verwacht mag worden dat
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mogelijk dat er basisscholen zijn die,
bijvoorbeeld op praktische gronden,
niet goed kans zien zich bij een
samenwerkingsverband aan te
sluiten, maar die zelfstandig de
deskundigheid hebben verworven die
andere basisscholen ontvangen via
het samenwerkingsverband. Te
denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe
scholen. Zolang geen school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs in de
regio achterblijft zonder samenwer–
kingspartner, zal tegen een dergelijke
situatie geen bezwaar behoeven te
bestaan.

De verplichte aansluiting bij een
samenwerkingsverband ware ten
minste uit te stellen totdat duidelijk
is waarom sommige scholen zich
(nog) niet hebben aangesloten. Bij
handhavmg van de bepalingen ware
te voorzien in een ontheffingsbe–
voegdheid.

Voorts zou, bij handhaving van de
bepalmg, in de wet zelf een termijn
moeten worden opgenomen
waarbinnen de scholen de
aansluitmg bij een samenwerkings–
verband zelf kunnen regelen. In de
wettekst van artikel VI ware daarin te
voorzien.

6. Het wetsvoorstel voorziet,
zolang de artikelen III en IV nog niet
in werking zijn getreden, er nog niet
in dat scholen verplicht zijn om zich
bij een samenwerkingsverband aan
te sluiten. Wel geldt dat een school
die er voor gekozen heeft om zich bij
een dergelijk verband aan te sluiten,
tezamen met de andere scholen van
het samenwerkingsverband een
zorgplan dient op te stellen, dat aan
een aantal wettelijke eisen dient te
voldoen (voorgestelde artikelen 19b
ISOVSOen 11a WBO). Deze
verplichtingen zijn voor de scholen
die bij een samenwerkingsverband
zijn aangesloten, bekostigingsvoor–
waarden.

Het zorgplan wordt aan de onder–
wijsinspectie toegestuurd. Dit heeft
tot gevolg dat de minister, met
bijstand van de mspectie, ook de
uitvoering van het zorgplan kan
toetsen (artikel 5, eerste lid,
ISOVSO). Een niet juiste uitvoering
van het zorgplan kan leiden tot
verlaging of opschorting van de
bekostiging.

Dat aansluiting bij een samenwer–
kingsverband niet verplicht is, moet
overigens in deze zin worden gerela–
tiveerd, dat de bewindspersoon
ervan uitgaat dat alle scholen zich bij
een samenwerkingsverband zullen

bij inwerkingtreding van het
wetsvoorstel alle scholen zullen zijn
aangesloten.

6 en 7. De opmerking van de
Raad van State dat een individuele
school niet in staat zou zijn de
werkzaamheden ten aanzien van de
opstelling en uitvoermg van het
zorgplan te beïnvloeden, deel ik niet.
Een zorgplan heeft betrekking op een
samenwerkingsverband. Het wordt
echter vastgesteld door elk bevoegd
gezag. Dit betekent dat een zorgplan
alleen kan worden vastgesteld
wanneer alle betrokkenen daarover
overeenstemming hebben bereikt.
Een bevoegd gezag kan de
vaststelling van een zorgplan tegen–
houden tot er overeenstemming,
respectievelijk een compromis is
bereikt. Voor de periode na inwer–
kingtreding van de verplichting om
aangesloten te zijn bij een samen–
werkingsverband, geldt hetzelfde.

Overigens is het geheel of gedeel–
telijk inhouden van de bekostiging
een algemene sanctie. Het gaat dan
ook niet aan om voor allerlei speci–
fieke situaties voorschriften omtrent
de toepassing daarvan in de wet op
te nemen. Uiteraard zal de minister
bij het toepassen van de sanctie een
goed beleid moeten voeren en in
ieder concreet geval moeten beoor–
delen of toepassing van de sanctie
gerechtvaardigd is.

Het voorstel om het wetsvoorstel
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moeten aansluiten. Blijkt dit niet te
geschieden, dan zal hij, zoals
hiervoor al opgemerkt, een dergelijke
verplichting alsnog vestigen.
Inmiddels zijn ook bijna alle scholen
bij een samenwerkingsverband
aangesloten (paragraaf 12.6
(Samenwerkingsverbanden) van de
toelichting).

Aangezien de gemiddelde grootte
van een samenwerkingsverband
ongeveer dertig scholen is (kamer–
stukken II 1992/93, 21 860, nr. 21,
bladzijde 1), zal de individuele school
doorgaans niet in staat zijn de
werkzaarnheden ten aanzien van
opstelling en uitvoering van het
zorgplan binnen het samenwerkings–
verband beslissend te beïnvloeden.
Dit zal met name gelden wanneer de
scholen die bij het samenwerkings–
verband zijn aangesloten, verschil–
lende bevoegde gezagsorganen
hebben. Voorkomen dient echter te
worden dat de bekostigmg van een
school afhankelijk wordt gesteld van
een handelen of nalaten waarop zij
niet of nauwelijks invloed heeft
gehad.

De Raad acht het dan ook van
groot belang dat de bevoegdheid van
de minister om, bij niet nakoming
van de bekostigingsvoorwaarden, de
vergoeding aan de school geheel of
gedeeltelijk in te houden (de
artikelen 103 ISOVSO en 106 WBO)
aan een nadere regelmg wordt
onderworpen, voor zover het gaat
om het niet nakomen van de
verplichtingen die op de school
rusten in verband met de samen–
werking binnen het samenwerkings–
verband. In een dergelijke regeling
zal tenminste, als voorwaarde voor
toepassing van artikel 103, moeten
worden neergelegd dat de niet
nakoming van verplichtingen in
redelijkheid aan de afzonderlijke
school kan worden toegerekend.
Voorts zal de hoogte van de
inhouding aan een maximum moeten
worden gebonden.

Het college adviseert om het
wetsvoorstel uit te breiden met een
dergelijke regeling.

7. Het aangesloten zijn bij een
samenwerkingsverband zal, zodra de
artikelen III en IV in werking treden,
een bekostigingsvoorwaarde zijn. Het
wordt eveneens een bekostigings–
voorwaarde voor de basisschool dat
binnen het samenwerkingsverband
een zorgplan wordt opgesteld dat
aan de wettelijke eisen voldoet, en
dat bmnen de school voldoende

uit te breiden met een regeling
omtrent het inhouden van de
vergoeding aan de school bij
niet nakoming van de verplichtmg
een zorgplan vast te stellen, neem ik
dan ook niet over.
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aandacht wordt besteed aan
leerlingen met onderwijsproblemen.
Ter zake zij verwezen naar punt 6
van dit advies.

Het daar gestelde ten aanzien van
inhoudingen op de bekostiging geldt
in nog sterkere mate wanneer
scholen verplicht zijn om zich bij een
samenwerkingsverband aan te
sluiten. Het is dan ook van groot
belang dat hetgeen onder punt 6 is
geconcludeerd ten aanzien van de
regulering van de artikelen 103
ISOVSO en 106 WBO juist ook in
acht wordt genomen in de periode
na de inwerkingtreding van de
artikelen III en IV van het
wetsvoorstel.

8. Uit het akkoord dat in april
1991 is gesloten met vertegenwoor–
digers van de besturen–, personeels–
en ouderorganisaties blijkt dat
gestreefd wordt naar de totstand–
koming van een dekkend stelsel van
overeenkomsten tussen de staatsse–
cretaris en de samenwerkingsver–
banden, en dat het streven naar
stabilisering van de leerlingenaan–
tallen «in ieder geval» deel van deze
overeenkomsten zal uitmaken
(kamerstukken II 1990/91, 21 860,
nr. 5, bladzijde 9). Dit laat de
mogelijkheid open dat ook andere
onderwerpen in deze overeen–
komsten zullen worden geregeld.

Zouden uit de overeenkomsten
tussen de minister en de samenwer–
kingsverbanden verplichtingen voor
scholen voortvloeien, dan zouden
deze verplichtingen niet aangemerkt
kunnen worden als bekostigingsvoor–
waarden. Deze verplichtingen
ontberen immers een wettelijke
grondslag. De Raad acht het om die
reden van groot belang dat wordt
benadrukt dat het niet nakomen van
dergelijke verplichtingen nooit
aanleiding kan vormen om de bekos–
tiging van scholen te verminderen.

In de toelichting ware duidelijkheid
te verschaffen over de relatie van de
samenwerkingsverbanden met de
minister, met inachtneming van het
hiervoor gestelde, mede in verband
met het feit dat daarover in de wet
niets wordt geregeld. Daarbij ware te
verduidelijken welke onderwerpen
ten hoogste in deze overeenkomsten
zullen worden geregeld, en of hieruit
rechten en verplichtingen voor het
samenwerkingsverband, en derhalve
voor de scholen, zullen voortvloeien.

9. De ISOVSO kent thans een
systeem waarbij de verschillende

8. De toelichting is aangevuld met
een passage over de relatie tussen
het wetsvoorstel en de overeen–
komsten tussen de staatssecretaris
en de samenwerkingsverbanden.

9. Inderdaad ziet de bepaling over
de scholengemeenschapsvorming
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schoolsoorten van het (voortgezet)
speciaal onderwijs niet in één school
kunnen worden gecombineerd. Het
wetsvoorstel geeft aan scholen voor
speciaal onderwijs en aan scholen
voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs de mogelijkheid, te komen
tot de vorming van een scholenge–
meenschap (voorgesteld artikel 9a
ISOVSO). Deze mogelijkheid betreft
de LOM– en MLK-scholen.

Het project «Weer samen naar
school» is alleen gericht op het
speciaal onderwijs. Dit onderdeel
van het wetsvoorstel strekt zich
echter mede uit tot het voortgezet
speciaal onderwijs, voor zover dat
wordt gegeven aan scholen voor
speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs. Er bestaan plannen om
het beleid ten aanzien van het
primair onderwijs door te trekken
naar het voortgezet onderwijs. Die
plannen verkeren echter nog in een
voorbereidend stadium (kamer–
stukken II 1990/91, 21 860, nr. 5,
bladzijde 10, en nr.14, bladzijde 7).
Doordat nu ook scholengemeen–
schappen voor speciaal en voort–
gezet speciaal onderwijs kunnen
worden gevormd, zou het gevaar
kunnen bestaan dat in zekere zin op
het toekomstige beleid wordt
vooruitgelopen. Hierop ware in de
toelichting in te gaan. Daarbij ware
tevens de vraag te beantwoorden of
het wenselijk is dat de vorming van
scholengemeenschappen mogelijk is
voor scholen voor speciaal en voort–
gezet speciaal onderwijs, echter niet
voor scholen die alleen voortgezet
speciaal onderwijs geven

10. Het wetsvoorstel voorziet in
de mogeiijkheid dat een school voor
speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs «voor zover het betreft het
speciaal onderwijs» geheel opgaat in
een school voor basisonderwijs
(voorgestelde artikelen 9b ISOVSO
en 11b WBO). Dit levert een nieuwe
school op. Deze vorm van integratie
betreft echter niet het voortgezet
speciaal onderwijs dat aan de
betrokken school werd gegeven.

Het voorgesteide artikel 103a
ISOVSO bepaalt dat de bestaande
opheffingsbepalingen in de ISOVSO
tot een bij wet te bepalen tijdstip
geen toepassing zullen vinden, tenzij
het betreft het voortgezet speciaal
onderwijs van een school voor
speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs. In de toelichting op het
artikel wordt overigens ten onrechte
aan deze uitzondering geen aandacht

zowel op scholen voor speciaal
onderwijs als op scholen voor
speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs. Daarmee kan echter niet
worden gezegd dat dit onderdeel van
het wetsvoorstel zich mede uitstrekt
tot het voortgezet speciaal
onderwijs, zoals de Raad van State
doet De Raad ziet hiermee voorbij
aan het feit dat het bij scholenge–
meenschappen om het samenvoegen
van scholen gaat en niet om het
soort onderwijs. De enige
mogelijkheid om het voortgezet
speciaal onderwijs bij de voorge–
stelde bepaling omtrent de scholen–
gemeenschapsvorming buiten
beschouwing te laten, zou zijn om bij
een school voor speciaal en voort–
gezet speciaal onderwijs het voort–
gezet speciaal onderwijs als aparte
school af te splitsen. Dit voert echter
te ver. Voor het voortgezet speciaal
onderwijs heeft het feit dat een
school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs deel uitmaakt van
een scholengemeenschap feitelijk
dus geen betekenis. Overigens zij
opgemerkt dat hiermee aldus op
geen enkele wijze wordt vooruitge–
lopen op een beleid ten aanzien van
het voortgezet speciaal onderwijs.

10. In de memorie van toelichting
is ingegaan op de uitzondering die in
artikel 103a ISOVSO wordt gemaakt
voor het voortgezet speciaal
onderwijs. Het wetsvoorstel ziet niet
op het voortgezet speciaal onderwijs.
Daarom is het voortgezet onderwijs
buiten beschouwing gelaten bij de
integratiebepaling. Hiervoor onder
punt 9 is ingegaan op de bepaling
over de scholengemeenschaps–
vorming.

De passage in de toelichting waar
sprake is van het «overblijvende
SO-deel» is verduidelijkt.
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besteed. De toelichting ware in ieder
geval aan te vullen.

Elders in de toelichting wordt
gesteld dat het overblijvende
SO-deel (bedoeld zal zijn: VSO-deel)
levensvatbaar dient te zijn fparagraaf
7 (Integratiebepaling) van de
toelichting). Waarschijnlijk wordt
hiermee gedoeld op de in artikel
103a ISOVSO opgenomen uitzon–
dermg, zodat de conclusie zal
moeten zijn dat het overblijvende
deel van de school als zelfstandige
school zal moeten voortbestaan en
zal moeten voldoen aan de ophef–
fingsnormen. De toelichting ware te
verduidelijken.

Voorts ware aan te geven waarom
het voortgezet speciaal onderwijs
aan een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs wel
wordt opgenomen in een scholenge–
meenschap, echter niet in een
geïntegreerde school. De Raad acht
het van belang dat de minister
daarbij duideiijk maakt welk beleid
zal worden gevoerd ten aanzien van
de positie van het voortgezet
speciaal onderwijs.

11. In de toelichting wordt
opgemerkt dat, voor scholen die niet
deelnemen aan een samenwerkings–
verband, de regeling voor de bekos–
tiging van ambulante begeleidmg zal
veranderen. De nieuwe bekostigings–
systematiek voor deze scholen zal,
zo wordt aangegeven, zodanig zijn
dat budgettaire neutraliteit behouden
blijft (paragraaf 11 (Financiële
gevolgen) van de toelichting).

Deze opmerking is weinig
concreet. De toelichting ware aan te
vullen.

Overigens ware te bedenken dat,
nu op dit punt geen wijziging van de
ISOVSO wordt voorgesteld, het
uitgangspunt zal moeten blijven dat
de formatie van een school wordt
bekostigd op basis van het aantal
leerlmgen (artikel 93a, eerste lid,
tweede volzin, ISOVSO).

12. Artikel 10, eerste lid, ISOVSO
regelt thans de toelating van
leerlingen tot een bepaalde school–
soort van leerlingen die toelaatbaar
zijn voor een andere schoolsoort.
Deze regeling wordt voor LOM– en
MLK-scholen versoepeld. Voor de
overige schoolsoorten wordt in een
nieuw artikel 10, tweede lid, een
regeling getroffen. Volgens de
toelichting op het artikel komt deze
laatste regeling overeen met de
thans geldende. Het valt echter op
dat in de geldende regeling de

11. De memorie van toelichting is
aangevuld met een passage over de
budgettaire neutraliteit bij de andere
regeüng van de bekostiging van de
ambulante begeleiding.

Anders dan de Raad opmerkt,
wordt wél een wijziging voorgesteld
ten aanzien van de andere regehng
van de bekostiging van de ambulante
begeleiding. Uitgangspunt voor de
bekostiging van de formatie voor de
ambulante begeleiding blijft het
aantal leerlingen (in het basison–
derwijs) zoals dat ook thans het
geval is. Echter met dien verstande
dat niet bepalend is het aantal
ambulant begeleide leerlingen in het
basisonderwijs, maar dat bepalend
worden alle basisschoolleerlingen in
het samenwerkingsverband.

12. Anders dan de Raad veronder–
stelt, komt de regeling, opgenomen
in artikel 10, eerste lid, ISOVSO wél
overeen met de thans geldende
regeling. Dienaangaande wijs ik op
de laatste wijziging van dat artikel
door de wet van 12 mei 1993, Stb.
270 (de zogenaamde DAP-wet).
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minister zijn goedkeuring verleent
nadat hij de Onderwijsraad heeft
gehoord, terwijl deze advisering in
de voorgestelde regeling komt te
vervallen. Wel wordt voorzien in
advisering door gedeputeerde
staten, welke advisering alleen
betrekking kan hebben op de
gevolgen van de toelating voor een
evenwichtig geheel van onderwijs–
voorzieningen.

Deze wijziging ware van een
toelichtmg te voorzien.

13. De ISOVSO kent thans de
mogelijkheid om het onderwijs te
geven met behulp van handelings–
plannen, waarin wordt aangegeven
hoe het schoolwerkplan voor de
individuele leerling wordt uitgevoerd
(artikel 19, vijfde lid). Voorgesteld
wordt, deze mogelijkheid tevens op
te nemen voor leerlingen in het
basisonderwijs die leer– en ontwikke–
Imgsproblemen ondervinden
(voorgesteld artikel 11, lid 4a, WBO).

Bij de invoering van het hande–
lingsplan in het (voortgezet) speciaal
onderwijs werd het nog niet verant–
woord geacht op dit punt al een
verplichting vast te leggen, omdat de
ontwikkeling van deze benaderings–
wijze nog niet voldoende gevorderd
was (kamerstukken II, 16811, nr. 3,
bladzijde 18). De mogelijkheid om
het onderwijs te geven met behulp
van handelingsplannen bestaat
echter sinds 1 augustus 1987 (artikel
D2 van Overgangswet ISOVSO
(Stb.1984, 653).

Nu de handelingsplannen ook–
facultatief - worden ingevoerd in het
basisonderwijs is het van belang dat
in de toelichting nader wordt aange–
geven welke ervaringen in de
afgelopen jaren bij het werken met
handelingsplannen zijn opgedaan.
Voorts ware bij deze gelegenheid het
gebruik van handelingsplannen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs
verplicht te stellen, dan wel te
motiveren waarom daarvan wordt
afgezien.

14. De Onderwijsraad heeft in zijn
advies aandacht gevraagd voor de
veelheid aan plannen die met een
bepaalde regelmaat door de scholen
moeten worden opgesteld. Genoemd
worden, naast het nu ingevoerde
zorgplan, ook het schoolwerkplan,
het activiteitenplan, het ontwikke–
Imgsplan, het handelingsplan, het
gebiedenplan in het kader van het
onderwijsvoorrangsbeleid, het
formatieplan ingevolge de wetgeving

13. In de memorie van toelichting
is ingegaan op de ervaringen in de
afgelopen jaren bij het werken met
handelingsplannen. Tevens is in de
memorie van toelichting ingegaan op
de vraag waarom het gebruik van
handelingsplannen in het (voort–
gezet) speciaal onderwijs niet
verplicht is.

14. Naar aanleiding van de
opmerkingen van de Raad over de
onderlinge afstemming van de
diverse planningsdocumenten en
over de diverse bestaande of voorge–
nomen regelingen voor boven–
schoolse samenwerking, is de
memorie van toelichting aangevuld.
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inzake het formatiebudgetsysteem
en het plan voor nascholing
(bladzijde 7 van het advies).

De minister heeft naar aanleiding
van deze opmerking toegezegd zich
in een ander verband te zullen
beraden op de mogelijkheden een
goede onderlinge afstemming van de
diverse planningsdocumenten van de
school te stimuleren (paragraaf 12.6
(Samenwerkingsverbanden) van de
toelichting). Deze toezegging ware
nader te concretiseren.

Daarbij zij opgemerkt dat de
veelheid aan plannen, waarvan
overigens het gebied en de
reikwijdte telkens verschillend zijn,
een uiterlijke neerslag vormt van de
veelheid aan bestuurlijke taken die in
de afgelopen jaren aan de scholen
zijn toegevoegd. Eveneens kan
genoemd worden de veelheid aan
bestaande of voorgenomen
regelingen voor bovenschoolse
samenwerking, niet alleen de samen–
werking, voorzien in dit wetsvoorstel,
maar ook die welke verband houdt
met het onderwijsvoorrangsbeleid,
sociale vernieuwing en met de
schaalvergroting in het basison–
derwijs («Toerusting en Bereik–
baarheid»). Voor deze vormen van
samenwerking geldt eveneens dat
gebied en reikwijdte kunnen
verschillen. In de toelichting ware
aan te geven op welke wijze aan
deze elementen aandacht zal worden
besteed.

15. Het lijkt, voor een logische
opbouw van het artikel, juister om in
het voorgestelde artikel 19b ISOVSO
eerst te bepalen dat de daar
omschreven scholen een samenwer–
kingsverband kunnen sluiten, en
vervolgens, in een volgend artikellid,
te bepalen dat de scholen die bij een
samenwerkingsverband zijn aange–
sloten een zorgplan vaststellen. Deze
opmerking ware tevens te betrekken
op het voorgestelde artikel 11a
WBO.

16. De commissie van onderzoek
en begeleiding kan bij het uitoefenen
van haar taak gebruik maken van
bestaande onderzoeksgegevens
(voorgesteld artikel 33, tweede lid,
slot, ISOVSO). Blijkens de toelichting
zal het gaan om gegevens van
bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening,
de schoolbegeleidingsdienst, de
Regionale instelling voor Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg of
instellingen voor (geestelijke) jeugd–

15. De suggestie van de Raad om
de opbouw van artikel 19b ISOVSO
te veranderen, is overgenomen.

16. Ik ben het niet eens met de
mening van de Raad dat uit de
voorgestelde formulering van artikel
33, tweede lid, ISOVSO een
zelfstandig recht voor de commissie
zou voortvloeien om zich gegevens
te laten verstrekken. De bepalmg
richt zich immers tot het bevoegd
gezag en zijn commissie en niet tot
derden. Om mogelijke misverstanden
volledig uit te sluiten, is de redactie
van het artikel evenwel bijgesteld.
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gezondheidszorg (paragraaf 4
(Commissies van onderzoek en
begeleidmg) van de toelichtmg) In
de toelichting wordt gesteld dat de
commissie ook thans deze
bevoegdheid heeft, mits de ouders
of meerderjarige leerlingen daarvoor
toestemming geven, maar dat de
bepaling beoogt misvattingen op dit
punt weg te nemen (paragraaf 12.2
(Commissie van onderzoek en
begeleiding) van de toelichting).
Deze gedachtengang is op zichzelf
niet onlogisch. Wel is, gelet op
artikel 11, eerste lid, van de Wet
persoonsregistraties (Stb.1988, 665)
(WPR) van belang dat het toestem–
mingsvereiste in de wet zelf wordt
vastgelegd De voorgestelde
bepalmg geeft immers in haar
huidige redactie - onbedoeld - aan
de commissie een zelfstandig recht
om zich gegevens te laten
verstrekken. Het wetsvoorstel ware
aan te vullen. Daarbij ware overigens
aan te sluiten bij artikel 11, vierde
lid, WPR waarin wordt bepaald dat
de toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger, in plaats van die
van de geregistreerde, vereist is,
indien de geregistreerde de leeftijd
van zestien jaar nog niet heeft
bereikt dan wel onder curatele is
gesteld.

17. Er is enige vertraging ontstaan
ten opzichte van de tijdsplanning van
het project «Weer samen naar
school» zoals die aanvankelijk was
voorzien. In maart 1992 werd ervan
uitgegaan dat het voorliggende
wetsvoorstel op 1 augustus 1993 in
werking zou treden en dat de
ISOVSO, die op 1 augustus 1995
vervalt, niet zou worden verlengd
maar worden opgevolgd door een
nieuwe Wet op het primair onderwijs
(kamerstukken II, 21 860, nr. 14,
bladzijde 6). Inmiddels is duidelijk
geworden dat de inwerkingtreding
van het voorliggende wetsvoorstel
op zijn minst met een aantal
maanden is vertraagd en is besloten
dat de ISOVSO zal worden verlengd
(paragraaf 1 (Inleiding) van de
toelichting). Aan te geven ware of de
formatiegarantie, die nu zal vervallen
op 1 augustus 1995, zal worden
verlengd. Voorts ware in de
toelichting aan te geven hoe het
tijdschema voor de achtereenvol–
gende fasen van «Weer samen naar
school» thans luidt.

18. De staatssecretaris heeft op
14 mei 1992 in de Tweede Kamer

Daarmee is nog duidelijker dan
voorheen aangegeven dat het niet
aan het bevoegd gezag is om te
beoordelen of tot aanleveren van
gegevens zou moeten worden
overgegaan, maar aan de instantie
die de gegevens zou moeten
verstrekken.

17. De formatiegarantie zou
oorspronkelijk vervallen op 1
augustus 1995. Omdat de geplande
inwerkingtreding van het
wetsvoorstel enigszins is vertraagd,
wordt de formatiegarantie inderdaad
verlengd De memorie van
toelichting is op dit punt aangevuld.

18. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad van State
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der Staten-Generaal het voornemen
uitgesproken om de verlenging van
de ISOVSO te regelen in de - toen
voorgenomen - startwet (Hande–
lingen II 1991/92, bladzijde 4839
rechterkolom), omdat dit een aparte
wetsprocedure uitspaart. In het
wetsvoorstel ontbreekt dit element.
Aangegeven wordt dat de verlenging
van de ISOVSO in de loop van 1994
zal worden geregeld (paragraaf 1
(Inleiding) van de toelichting). Deze
keuze ware in de toehchtmg te
verantwoorden.

19. Het opschrift van het
wetsvoorstel eindigt met tussen
haakjes de vermelding «Startwet
«Weer samen naar school»». Het
college wijst erop dat in het opschrift
van een wijzigingsregeling wel een
aanduiding van het onderwerp van
de wijziging kan worden opgenomen,
maar dat dit geen citeertitel kan zijn
(aanwijzing 108 Ar, met toelichting).
Kennelijk is opname van een citeer–
titel in het opschrift ook niet beoogd,
nu geen citeertitel overeenkomstig
aanwijzing 96 Ar is vastgesteld.
Gelet op aanwijzing 108 Ar ware in
ieder geval het woord «Startwet» te
vermijden.

Voorts ware in het opschrift tot
uitdrukking te brengen dat het
wetsvoorstel niet uitsluitend strekt
tot wijziging van de WBO en de
ISOVSO.

20. Wanneer de artikelen III en IV
van het wetsvoorstel geheel in
werkmg zijn getreden, vervallen de
artikelen I, onderdeel E, en II,
onderdeel B, zo wordt in artikel VI,
derde lid bepaald. De gekozen
constructie is echter niet mogelijk.
De artikelen I, onderdeel E, en II,
onderdeel B, strekken tot opneming
van artikelen in de ISOVSO respec–
tievelijk de WBO. Het schrappen van
deze twee wijzigingsartikelen heeft
dan ook geen invloed op de tekst van
de ISOVSO en de WBO. Te bepalen
ware dat, indien de artikelen III en IV
geheel in werking zijn getreden, de
artikelen 19b ISOVSO en 11 a WBO
komen te vervallen.

21. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

over verlenging van de ISOVSO, is
het wetsvoorstel aangevuld met een
bepaling daaromtrent.

19. Het opschrift van het
wetsvoorstel is gewijzigd in de door
de Raad voorgestelde zin.

20. De inwerkingtredingsbepaling
is gewijzigd in de door de Raad
voorgestelde zin.

21. Aan de redactionele opmer–
kingen van de Raad is gevolg
gegeven.

22. Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om enkele kleine wijzi–
gingen aan te brengen. In de
artikelen 19, eerste lid, van de
ISOVSO en 11, eerste lid, van de
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

WBO is verduidelijkt dat het
gemeenschappelijk schoolwerkplan
alleen op het speciaal onderwijs
betrekking heeft. In artikel 103a van
de ISOVSO is een foutieve
verwijzing hersteld. Het aanpassen
van de inhoudsopgave is toege–
voegd.

Ik moge u verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Onderwijs en
Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no.W05.93 0416 van de Raad van
State van 19 oktober 1993.

- Het opschrift van de voorge–
stelde artikelen 9b van de Interimwet
op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs
(ISOVSO) en 11 b van de Wet op het
basisonderwijs («Integratiebepaüng»)
ware te wijzigen in: Integratie.

- In artikel 103a ISOVSO (artikel I,
onderdeel J, van het wetsvoorstel)
waren de woorden «van de
Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal
onderwijs» te schrappen.

- Bij artikel II, onderdeel A, onder
4, van het wetsvoorstel ware
aanwijzing 238, tweede lid, van de
Aanwijzingen voor de regelgeving
(Ar) in acht te nemen.

- In het algemeen gedeelte van de
toelichting waren telkens
vindplaatsen uit parlementaire
stukken op te nemen (aanwijzing
219 Ar).
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